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Wyjaśnienia nr 2 do zaproszenia do składania ofert 
 

Nr postępowania: 03/05/2018 
Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania: 
 
PYTANIE NR 1 
Dotyczy Część nr 1, poz. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni 

i sprzętu medycznego, na bazie co najmniej trzech substancji aktywnych, niezawierającego 

aldehydów, pochodnych fenolowych oraz związków chloru, aktywnego w stosunku do B, F, V (HIV, 

HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Herpes, Corona) w czasie do 15 min. oraz Tbc w czasie do 30 min. 

w stężeniu nie przekraczającym 0,5%? Preparat o podwójnym statusie biobój, wyrób medyczny? 

 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
PYTANIE NR 2 
Dotyczy Część nr 1, poz. 27 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakowanych( suchych chusteczek w rolkach do 

nasączania dowolnym środkiem myjącym lub dezynfekcyjnym, przeznaczonych do mycia, dezynfekcji 

lub osuszania powierzchni wyrobów medycznych, chusteczki wysokiej jakości, wykonane 

z wysokogatunkowej mieszanki poliestru i wiskozy, o gramaturze 50g/m2? Chusteczki nie 

pozostawiają włókien, smug. Produkt niepylący. Chusteczki o wymiarach 16cmx39cm 

konfekcjonowane w rolki po 150 szt. chusteczek, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania) 

w pojemnik wyposażony w system nadający się do poboru pojedynczych chusteczek oddzielonych 

perforacją pozwalającą na łatwe pobranie. Trwałe wiaderko, wytrzymałe, wielokrotnego użytku, ze 

szczelnym zamknięciem zapobiegającym wysychaniu nasączonych chusteczek, do każdego zwoju 

załączone 3 etykiety bezpieczeństwa. 

 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
PYTANIE NR 3 
Dotyczy Część nr 1, poz. 28 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie (wkładów) suchych chusteczek w rolkach do 
nasączania dowolnym środkiem myjącym lub dezynfekcyjnym, przeznaczonych do mycia, dezynfekcji 
lub osuszania powierzchni wyrobów medycznych, chusteczki wysokiej jakości, wykonane 
z wysokogatunkowej mieszanki poliestru i wiskozy, o gramaturze 50g/m2? Chusteczki nie 
pozostawiają włókien, smug. Produkt niepylący. Chusteczki o wymiarach 16cmx39cm 
konfekcjonowane w rolki po 150 szt. chusteczek, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Do 
każdego zwoju załączone 3 etykiety bezpieczeństwa. 
 
 
 



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
PYTANIE NR 4 
Dotyczy Część nr 1, poz. 5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu typu Surfanios Premium 

zawierającego w swoim składzie: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, chlorek 

didecylodimetyloamonowy, substancje pomocnicze. Przeznaczonego do dezynfekcji i mycia 

powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia. Specjalnie opracowana formuła zapewnia 

doskonałą kompatybilność materiałową może być stosowany w obecności pacjentów oraz na 

oddziale położniczym i noworodkowym. Polecany do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się 

z żywnością oraz do dezynfekcji syfonów, bardzo dobre właściwości myjące roztworu sporządzonego 

zarówno w ciepłej, jak i zimnej wodzie. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota) 

w 15 minut, z możliwością poszerzenia o Tbc w opakowaniu 5L. Produkt o podwójnym statusie 

biobój/ wyrób medyczny. 

 
 
Odpowiedź: W związku z brakiem oferowanego produktu, Zamawiający dopuszcza preparat typu 
Surfanios Premium. 

 
 
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Zaproszenia do składania ofert. 
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